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บทที ่ 3 
 

วธิีด ำเนินกำร 
 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยั เพื่อศึกษาความคิดเห็นของการน าภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพร
ในจงัหวดัสุโขทยัไปใชใ้นการจดักิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์ใน 3 ดา้น คือ ดา้นการเตรียมการสอน  
ดา้นการจดัการเรียนการสอน และดา้นการติดตามและประเมินผล  เพื่อส ารวจและวเิคราะห์ภูมิปัญญา
ไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยในจงัหวดัสุโขทยั  เพื่อเพิ่มความสามารถในการน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์
ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัของนกัเรียนท่ีเรียนกิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  
และเพื่อศึกษาเจตคติดา้นภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย ของนกัเรียนชุมนุมวทิยาศาสตร์  
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  ซ่ึงผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามล าดบัขั้นตอน  ดงัต่อไปน้ี 
 
ประชำกร      
 1.  ผูบ้ริหารโรงเรียนและ ครูผูส้อนวทิยาศาสตร์ จ  านวน  30  คนไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการ           
รองผูอ้  านวยการ  2  คน  ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  โรงเรียนสุโขทยัวิทยาคม  27  คน  

2.  นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  โรงเรียนสุโขทยัวทิยาคม  จงัหวดัสุโขทยั  สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 38  ท่ีสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์            
ในภาคเรียนท่ี 1  ปีการวจิยั  2560  จ  านวน 30 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลท่ีส าคญัการวิจยัคร้ังน้ี  ประกอบดว้ย 
1.  แบบสอบถามเก่ียวความคิดเห็นของการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไปใชใ้นการจดัการเรียน 

การสอนใน 3 ดา้นคือ ดา้นการเตรียมการสอน ดา้นการจดัการเรียนการสอนและดา้นการติดตาม 
และประเมินผล    

2.  แบบสัมภาษณ์เพื่อการส ารวจภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย 
3.  แผนการจดัการเรียนรู้  กิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์  ท่ีมีการใชภู้มิปัญญาไทย 

ดา้นพืชสมุนไพรไทย 
4.  แบบวดัความสามารถในการน าความรู้ภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยไปใช ้

ในชีวติประจ าวนั 
5.  แบบประเมินคุณภาพผลงานการน าความรู้วทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
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6.  แบบวดัเจตคติท่ีมีต่อภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย 
 
ขั้นตอนในกำรสร้ำงเคร่ืองมือ 
 การสร้างเคร่ืองมือการวิจยัคร้ังน้ีผูว้จิยัด าเนินการ  ดงัน้ี 

1.  แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของการน าภูมิปัญญาไทยดา้นสมุนไพรไปใช ้
ในการจดัการ เรียนการสอนใน 3 ดา้นคือ ดา้นการเตรียมการสอน ดา้นการจดัการเรียนการสอน 
และดา้นการติดตามและประเมินผล มีลกัษณะเป็น แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)   
ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert) มี  ระดบัคือ ดีมาก  ดี  ปานกลาง  นอ้ย และควรปรับปรุง  โดยมีเกณฑ์
ใหค้ะแนนดงัน้ี 
  ระดบั  4  หมายถึง  ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัดีมาก 
  ระดบั  3   หมายถึง  ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัดี 
  ระดบั  2   หมายถึง  ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  ระดบั  1  หมายถึง  ความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 
  ระดบั  0   หมายถึง  ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัควรปรับปรุง 

น าคะแนนจากการสอบถามมาวเิคราะห์โดยหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานแลว้น ามา
เทียบกบัเกณฑ ์ ดงัน้ี 
  ระดบัค่าเฉล่ีย  3.50  - 4.00 หมายถึง  ดีมาก 
  ระดบัค่าเฉล่ีย  2.50 – 3.49 หมายถึง  ดี 
  ระดบัค่าเฉล่ีย  1.50 – 2.49 หมายถึง  พอใช ้
   ระดบัค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.49 หมายถึง  ควรปรับปรุง 
 มีขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม ดงัน้ี 

      1.1  ศึกษาเอกสารต ารา แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง   
      1.2 สร้างแบบสอบถามใหค้รอบคลุมประเด็นท่ีตอ้งการศึกษาสภาพและปัญหาการน า  

ภูมิปัญญาไทยดา้นสมุนไพรไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนใน 3 ดา้นคือ ดา้นการเตรียมการสอน
ดา้นการจดัการเรียนการสอนและดา้นการ ติดตามและประเมินผล   

      1.3  น าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแลว้เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญเพื่อขอรับค าแนะน า   
      1.4  ปรับปรุงแบบสอบถาม ตามท่ีรับขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ ตรวจสอบความตรง

ตามเน้ือหา (Content  Validity)  โดยหาความสอดคลอ้งระหวา่ง วตัถุประสงคข์องการวิจยักบัรายการ
ขอ้ค าถาม (Item - Objective Congrunce Index : IOC)  ซ่ึงในการใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาน้ีจะตดัสิน 
ใน 3 กรณี คือ มีความเห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย และไม่แน่ใจ ต่อรายการขอ้ค าถามนั้น ๆ  โดยการ
ก าหนดค่าคะแนนดงัน้ี   
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+ 1  แทน    มีความเห็นวา่มีความสอดคลอ้งสัมพนัธ์     
   0  แทน    ไม่แน่ใจวา่มีความสอดคลอ้งสัมพนัธ์   
- 1  แทน    มีความเห็นวา่ไม่สอดคลอ้งสัมพนัธ์    

หลงัจากนั้น ใชว้ธีิการค านวณหาค่า  IOC  โดยใชสู้ตร  

        IOC   =        
N
R  

เม่ือ  IOC แทน  ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัจุดประสงค ์

  R แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทุกคน 

N แทน  จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

จากขอ้ค าถามท่ีไดใ้หผู้เ้ช่ียวชาญทั้ง 9 ท่าน  ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา และความ

สอดคลอ้งระหวา่งจุดประสงคข์องการวิจยักบัรายการ ขอ้ค าถาม มาค านวณหาค่า IOC พบวา่   

ไดค้่า 1.00  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑไ์ดแ้บบสอบถามความคิดเห็น  จ านวน  20  ขอ้  (รายละเอียดอยูใ่น

ภาคผนวก  ญ  หนา้  177-180) 

      1.5  น าแบบสอบถามท่ีผา่นการปรับปรุงแกไ้ขจากผูเ้ช่ียวชาญแลว้ไปใชใ้นการสอบถาม

ความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน  และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  โรงเรียน 

สุโขทยัวทิยาคม  รวม  30  คน  เก่ียวกบัการน าภูมิปัญญาไทยดา้นสมุนไพรไปใชใ้นการจดัการเรียน

การสอนกิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์ต่อไป 

2.  แบบสัมภาษณ์ภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย 
ผูว้จิยัมีขั้นตอนในการสร้างแบบสัมภาษณ์ภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยใน จงัหวดั

สุโขทยั  ดงัน้ี 
     2.1  ศึกษาเอกสาร ต าราในการสร้างแบบสัมภาษณ์เพื่อการส ารวจภูมิปัญญาไทย 

ดา้นพืชสมุนไพรไทย  โดยมีลกัษณะแบบสัมภาษณ์เป็นแบบเขียนอธิบายขอ้มูลของสมุนไพรพื้นบา้น  
ช่ือวทิยาศาสตร์ ของสมุนไพร  ช่ือทอ้งถ่ินของสมุนไพร และขอ้มูลปราชญผ์ูใ้หส้ัมภาษณ์ 

     2.2  น าแบบสัมภาษณ์ภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย  ใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ 
ความถูกตอ้งเพื่อเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการสร้างแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

3.  แผนการจดัการเรียนรู้กิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์ท่ีมีการน าภูมิปัญญาไทย 
ทางวทิยาศาสตร์ดา้นพืชสมุนไพรไทย มาใชส่้งเสริมการเรียนรู้ 

แผนการจดัการเรียนรู้กิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ มีกิจกรรม 
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ท่ีหลากหลาย  โดยแต่ละกิจกรรมเนน้ให้นกัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัจริง  เพื่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ ซ่ึงในการจดักิจกรรมการเรียนรู้จะจดัใหน้กัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ 
และการประเมินผลใหน้กัเรียนแสดงออกอยา่งอิสระ ไดท้  างานเป็นกลุ่ม เพื่อส่งเสริมการน าความรู้
วทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั ซ่ึงผูว้จิยัสร้างข้ึน  มีขั้นตอนการสร้างล าดบัดงัน้ี 

     3.1  ศึกษาเอกสารต ารา ศึกษาหลกัสูตรจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร คู่มือครู  คู่มือนกัเรียน 
และวเิคราะห์ผลการเรียนรู้ เพื่อน ามาใชใ้นการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้กิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์           
โดยเสริมภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย 

     3.2  สร้างแผนการจดัการเรียนรู้กิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์  ระดั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  
จ  านวน  10  กิจกรรม  ระยะเวลาในการเรียนรู้ 20 ชัว่โมง  ซ่ึงในแต่ละแผนมีส่วนประกอบดงัต่อไปน้ี 

3.2.1  แนวคิดหลกัของกิจกรรม 
3.2.2  ผลการเรียนรู้ 
3.2.3  สาระการเรียนรู้ 
3.2.4  กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
3.2.5  กระบวนการวดัผลประเมินผล 
3.2.6  แหล่งการเรียนรู้/ส่ือการเรียนรู้ 

      3.3  น าแผนการจดัการเรียนรู้ชุมนุมวทิยาศาสตร์ท่ีสร้างข้ึนไปใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 9 ท่าน  
(ดงัรายนามในภาคผนวก  ก)  พิจารณาความถูกตอ้งดา้นความเท่ียงตรงของเน้ือหา ดา้นภาษาและดา้น
การจดักระบวนการเรียนรู้แลว้ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ โดยถือความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งกนั
ของผูเ้ช่ียวชาญ  ซ่ึงมีค่าตั้งแต่  0.5  ข้ึนไปเป็นเกณฑ์  (รายละเอียดอยูใ่นภาคผนวก  ฉ  หนา้  155-156) 
      3.4  น าแผนการจดัการเรียนรู้ชุมนุมวทิยาศาสตร์ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปลองใชก้บั
นกัเรียนชุมนุมวทิยาศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ภาคเรียนท่ี  1  พ.ศ. 2560 โรงเรียน 
สุโขทยัวทิยาคม  อ าเภอเมือง  จงัหวดัสุโขทยั  จ  านวน 30  คน  เพื่อตรวจสอบความตรง 
ของเน้ือหา  ภาษาท่ีใช ้ ตลอดจนเวลาท่ีใชจ้ริงกบัประชากรต่อไป   

4.  แบบวดัควำมสำมำรถในกำรน ำควำมรู้วชิำวทิยำศำสตร์ไปใช้ในชีวติประจ ำวนั 
ผูว้จิยัด าเนินการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปใช้

ในชีวติประจ าวนัตามขั้นตอนดงัน้ี 
     4.1  ศึกษาหลกัสูตรกลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ ต าราและรายละเอียดจากหนงัสือเรียน

วทิยาศาสตร์เอกสารประกอบการเรียน รวบรวมหลกัการทางวทิยาศาสตร์ ทกัษะกระบวนการ 
ทางวทิยาศาสตร์ท่ีนกัเรียนตอ้งศึกษาในบทเรียน ส าหรับน ามาเป็นขอ้มูลในการสร้างแบบทดสอบ 

     4.2  ด าเนินการสร้างแบบทดสอบตามขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดเ้ก็บรวบรวมมาโดยสร้างเป็น
แบบทดสอบวดัความสามารถในการน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ เร่ืองการน าภูมิปัญญาไทย 
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ดา้นพืชสมุนไพรไทยไปใชใ้นชีวติประจ าวนั  ลกัษณะของแบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ 4  ตวัเลือก 
จ านวน 40 ขอ้ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนตามลกัษณะการน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปใชข้อง นฤมล  ยตุาคม  
(2542, หนา้ 37) ประกอบดว้ย 6 ลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

   4.2.1  การมองเห็นมโนมติทางวทิยาศาสตร์ เร่ืองภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพร
ไทย 

   4.2.2  การน ามโนมติและทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ เร่ืองภูมิปัญญาไทย
ดา้นพืชสมุนไพรไทยไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหาทางเทคโนโลยใีนชีวติประจ าวนัได ้

   4.2.3  ความเขา้ใจหลกัการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบั 
ภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย 

   4.2.4  การใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในการแกปั้ญหาเร่ืองภูมิปัญญาไทยดา้น
พืชสมุนไพรไทยท่ีจะเกิดข้ึนในชีวติประจ าวนัได ้
    4.2.5  ความเขา้ใจและการประเมินข่าวสารท่ีขอ้งกบัความรู้เก่ียวกบัพืชสมุนไพร
ไทยจากส่ือต่าง ๆ 

      4.2.6  การตดัสินใจเก่ียวกบัปัญหาการละเลยภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย
และวถีิการด าเนินชีวติซ่ึงอยูบ่นพื้นฐานของความรู้ ความเขา้ใจ ความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตร์ 
มากกวา่การบอกต่อ ๆ กนัมาหรือการใชอ้ารมณ์ 

     4.3  น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการน าความรู้วิทยาศาสตร์เร่ืองการน าภูมิปัญญา
ไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยไปใชใ้นชีวติประจ าวนัท่ีสร้างข้ึนไปใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 9 ท่าน  (ดงั
รายนามในภาคผนวก  ก)  ตรวจสอบความเท่ียงความตรงของเน้ือหา ภาษาท่ีใชท้ั้งความเหมาะสม 
ของตวัเลือก โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้ง  (IOC)  ซ่ึงมีค่าตั้งแต่  0.5  ข้ึนไปเป็นเกณฑ ์ แลว้น ามา
ปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า  (รายละเอียดอยูใ่นภาคผนวก  ค  หนา้  126-128) 
           4.4  น าแบบทดสอบท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขแลว้ตามขอ้ 4.3 ไปลองใชก้บันกัเรียนชุมนุม
วทิยาศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  โรงเรียนสุโขทยัวิทยาคม อ าเภอเมือง  จงัหวดัสุโขทยั   
ท่ีเคยเรียนชุมนุมวทิยาศาสตร์ท่ีเสริมภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยมาแลว้  แลว้ด าเนินการ
วเิคราะห์หาคุณภาพของขอ้สอบ  ดงัน้ี 

4.4.1  หาค่าความยากง่าย  (p)  และค่าอ านาจจ าแนก  (r) ของแบบทดสอบ 
เป็นรายขอ้  โดยใชโ้ปรแกรม  Data  Analysis1  คดัเลือกไว ้ 40  ขอ้ ท่ีมีค่าความยากง่าย  (p)       
อยูร่ะหวา่ง  0.25 - 0.75  และค่าอ านาจจ าแนก  (r)  อยูร่ะหวา่ง 0.25 – 1.0  ( รายละเอียดอยูใ่น
ภาคผนวก  ค  หนา้  129-131) 

4.4.2  น าแบบทดสอบท่ีคดัเลือกไวม้าทดสอบกบันกัเรียนกลุ่มเดิม  คือ  กบันกัเรียน 
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ชุมนุมวทิยาศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนสุโขทยัวทิยาคม อ าเภอเมือง  จงัหวดัสุโขทยั   
ท่ีเคยเรียนชุมนุมวทิยาศาสตร์ท่ีเสริมภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรพื้นบา้นมาแลว้  จ  านวน  30  คน  
อีกคร้ัง  เพื่อหาค่า  ความเท่ียง  โดยใชโ้ปรแกรม Data  Analysis1  ไดค้่าความเท่ียงของแบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธ์ิเท่ากบั 0.95 (รายละเอียดอยูใ่นภาคผนวก ค  หนา้  132-136 ) 

     4.5  จดัพิมพเ์ป็นแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฉบบัจริง เพื่อใชใ้นการทดสอบ
กบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง                     

5.  แบบประเมินคุณภำพของผลงำนกำรน ำควำมรู้วชิำวทิยำศำสตร์ไปใช้ในชีวติประจ ำวนั 
การสร้างแบบประเมินคุณภาพของผลงานการน าความรู้วิชาวทิยาศาสตร์ไปใชใ้น

ชีวติประจ าวนัของนกัเรียนชุมนุมวทิยาศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสร้าง 
ตามขั้นตอนดงัน้ี 

     5.1  ศึกษาการประเมินคุณภาพผลงานการน าความรู้วชิาวทิยาศาสตร์ไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนั  รวมทั้งการใหน้ ้าหนกัคะแนนและเกณฑ์การใหค้ะแนนจากการวดัผลและประเมินผล
วชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มซ่ึงสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (2546, หนา้ 36-
39)  ไดแ้นะน าการวดัผลและประเมินผลการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์รวมทั้งการใหน้ ้าหนกัคะแนนและ
เกณฑใ์นการใหค้ะแนนไวใ้นคู่มือครูวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม  (ว411)  และศึกษารูปแบบประเมิน
คุณภาพผลงานการน าความรู้วชิาวทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัของพดัชา  เพิ่มพิพฒัน์  (2546, 
หนา้ 127-129) 
      5.2  ศึกษาและวเิคราะห์พฤติกรรมท่ีแสดงถึงลกัษณะคุณภาพของผลงาน  โดยแบ่ง
ออกเป็นดา้นเน้ือหาของผลงาน กระบวนการการท างาน และรูปแบบของผลงาน  จากนั้นก าหนด
คะแนนตามแนวของสถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยคืีอดา้นเน้ือหาของผลงาน      
20  คะแนน  ดา้นกระบวนการการท างาน  20  คะแนนและดา้นรูปแบบของผลงาน  10  คะแนน 
      5.3  สร้างแบบประเมินคุณภาพผลงานการน าความรู้วิทยาศาสตร์เร่ืองการน าภูมิปัญญา
ไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยไปใชใ้นชีวติประจ าวนัตามพฤติกรรมท่ีวิเคราะห์ไว ้ โดยมีลกัษณะ 
เป็นตารางแสดงระดบัคะแนน  5  ระดบัคือ 5 : 4 : 3 : 2 : 1  ซ่ึงหมายถึง  ดีมาก  ดี  พอใช ้ ปรับปรุง  
และควรปรับปรุงอยา่งยิง่  ตามล าดบั  เพื่อใหผู้เ้ช่ียวชาญไดป้ระเมินผลงานนกัเรียนแต่ละกลุ่ม 
โดยการใชเ้คร่ืองหมาย  √  ลงในช่องของระดบัคะแนนท่ีเห็นวา่เหมาะสมกบัพฤติกรรมนั้น 
      5.4  น าแบบประเมินคุณภาพผลงานการน าความรู้การน าความรู้วทิยาศาสตร์เร่ืองการน า
ภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไปให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 9 ท่าน   
(ดงัรายนามในภาคผนวก  ก)  ตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเท่ียงตรงของเน้ือหา ภาษาท่ีใช ้
จากนั้นปรับปรุง  ซ่ึงมีค่าตั้งแต่  0.5  ข้ึนไปเป็นเกณฑแ์ลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าแกไ้ข
ตามขอ้เสนอแนะ  (รายละเอียดอยูใ่นภาคผนวก  จ  หนา้  147-151) 
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      5.5  น าแบบประเมินคุณภาพผลงานการน าความรู้การน าความรู้วทิยาศาสตร์เร่ืองการน า
ภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยไปใชใ้นชีวติประจ าวนัท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้น าไปใชก้บัประชากร
ต่อไป   

6.  แบบวดัเจตคติทีม่ีต่อภูมิปัญญำไทยด้ำนพชืสมุนไพรไทย 
 มีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 
      6.1  ศึกษาวธีิการสร้างแบบวดัเจตคติแบบมาตราส่วนการประมาณค่า  (Rating  Scale)  
ตามรูปแบบของ  Likert  รวมทั้งศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัเจตคติ 
      6.2  สร้างแบบวดัเจตคติท่ีมีต่อภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย  จ านวน  30  ขอ้   
แบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  ตามรูปแบบของ  Likert  ประกอบดว้ยความพึงพอใจ      
5  ระดบั  คือ  ระดบัมากท่ีสุด  ระดบัมาก  ระดบัปานกลาง  ระดบันอ้ยและระดบันอ้ยท่ีสุด   
โดยมีเกณฑใ์หค้ะแนนดงัตาราง  4 
 
ตำรำง  4  แสดงเกณฑก์ารให้คะแนนแบบวดัเจตคติท่ีมีต่อภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย 
 

ขอ้ความ เชิงนิมาน 
พึงพอใจมากท่ีสุด 5 
พึงพอใจมาก 4 
พึงพอใจปานกลาง 3 
พึงพอใจนอ้ย 2 
พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 1 

 
      6.3  น าแบบวดัเจตคติท่ีมีต่อภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยท่ีสร้างข้ึนไปให้ 
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 9 ท่าน  (ดงัรายนามในภาคผนวก  ก)  เพื่อตรวจสอบความเท่ียวตรงเชิงเน้ือหา  
ภาษาท่ีใช ้ รวมทั้งความสอดคลอ้งของพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดัจากนั้นท าการแกไ้ขปรับปรุง
ขอ้บกพร่องต่าง ๆ ตามขอ้เสนอแนะ โดยพิจารณาจากค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Item  Objective-
Congruence  IOC)  ซ่ึงมีค่าตั้งแต่  0.5  ข้ึนไปเป็นเกณฑ ์(รายละเอียดอยูใ่นภาคผนวก ช  หนา้  160-
162) 
      6.4  เลือกขอ้ความท่ีจะใชใ้นแบบวดัเจตคติท่ีมีต่อภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย  
จ านวน  20  ขอ้  ท่ีผา่นความเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญและค่าดชันีความสอดคลอ้งมาปรับปรุงแกไ้ขและ
จดัท าเป็นแบบวดัเจตคติท่ีมีต่อภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยฉบบัสมบูรณ์ เพื่อน าไปทดลองใช ้
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      6.5  น าแบบวดัเจตคติท่ีมีต่อภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไปลองใชก้บันกัเรียนชุมนุม
วทิยาศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ท่ีเคยเรียนชุมนุมวิทยาศาสตร์ท่ีเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเก่ียวกบั
พืชสมุนไพรพื้นบา้นมาแลว้  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 
      6.6  แบบวดัเจตคติท่ีมีต่อภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยท่ีไดจ้ากการทดลองใชใ้นขอ้  
6.5  มาปรับปรุงแกไ้ขและน าไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 
กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัด าเนินการเก็บและรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง  โดยปฏิบติัขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1.  ผูว้จิยัขออนุญาตผูบ้ริหารโรงเรียนและแจง้ใหค้ณะครูในโรงเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ทราบเก่ียวกบังานวจิยั  รายละเอียดของงานวิจยัโดยผูว้จิยัเป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล          
ขณะด าเนินการสอนในโรงเรียนดว้ยตนเอง 

2.  ประชากร เพื่อใชใ้นการวิจยั คือ 
   2.1 ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนวิทยาศาสตร์ จ านวน 30  คน เป็นผูต้อบ
แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของการน าภูมิปัญญาไทยดา้นสมุนไพรไปใชใ้นการจดัการ เรียน
การสอนใน 3 ดา้นคือ ดา้นการเตรียมการสอน ดา้นการจดัการเรียนการสอนและดา้นการติดตาม 
และประเมินผล 
           2.2  นกัเรียนท่ีสมคัรเรียนกิจกรรมชุมนุมวทิยาศาสตร์ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้
โรงเรียนสุโขทยัวทิยาคม อ าเภอเมือง  จงัหวดัสุโขทยั  จ  านวน  30  คน โดยท าการทดสอบความรู้ 
ก่อนเรียน โดยใชแ้บบทดสอบวดัความสามารถในการน าความรู้วทิยาศาสตร์เร่ืองการน าภูมิปัญญา
ไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยไปใชใ้นชีวติประจ าวนัใชเ้วลาในการสอบ  50  นาที  และเก็บผลการ
ทดสอบไวเ้พื่อท าการวเิคราะห์ขอ้มูล 

4.  ผูว้จิยัด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ท่ีใช้ 
ภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย และระหวา่งการปฏิบติักิจกรรมนกัเรียนแต่ละกลุ่มจะตอ้งเก็บ
หลกัฐานการปฏิบติัเพื่อน ามาจดันิทรรศการ เสนอผลงาน การน าความรู้วชิาวทิยาศาสตร์ไปใช้ 
เม่ือส้ินสุดการจดัการเรียนรู้ 

5.  ท าการประเมินผลคุณภาพผลงานการน าความรู้การน าความรู้วทิยาศาสตร์เร่ืองการน า 
ภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยไปใชใ้นชีวติประจ าวนั โดยใชแ้บบประเมินผลคุณภาพผลงาน
การน าความรู้การน าความรู้วิทยาศาสตร์เร่ืองการน าภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนั  ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน  ซ่ึงคณะกรรมการในการประเมินคร้ังน้ีผูว้ิจยัของความร่วมมือ 
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จากคณะครูในโรงเรียน จ านวน  5  ท่าน  รวมทั้งผูว้จิยัเป็นผูป้ระเมินนกัเรียนรายกลุ่ม จากนั้นรวบรวม
ผลการประเมินไว ้

6.  เม่ือเสร็จส้ินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ผูว้ิจยัท าการทดสอบหลงัเรียน กบันกัเรียนอีกคร้ัง  
โดยใชแ้บบทดสอบวดัความการน าความรู้วทิยาศาสตร์เร่ืองการน าภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพร
ไทยไปใชใ้นชีวติประจ าวนัชุดเดิม จากนั้นรวบรวมผลการทดสอบไวเ้พื่อน ามาวเิคราะห์ 

7.  น าคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบวดัความสามารถในการน าความรู้วชิาวทิยาศาสตร์ไปใช้
ในชีวติประจ าวนั รวมถึงคะแนนจากการประเมินคุณภาพผลงานภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย
ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั ไปท าการวเิคราะห์ดว้ยวธีิการทางสถิติต่อไป 

8.  ผูว้จิยัท าการวดัเจตคติท่ีมีต่อภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยโดยใชแ้บบวดัเจตคติ 
ท่ีมีต่อภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย กบันกัเรียนชุมนุมวทิยาศาสตร์ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
จ านวน 30 คน  แลว้เก็บรวบรวมขอ้มูลไวเ้พื่อน ามาวิเคราะห์ 

 
กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์  ช่วยในการวิเคราะห์ขอ้มูลทั้งหมด 
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1.  คะแนนจากแบบสอบถามความคิดเห็นของการน าภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพร 
ในจงัหวดัสุโขทยัไปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใน 3 ดา้น คือ ดา้นการเตรียมการสอน  
ดา้นการจดัการเรียนการสอน และดา้นการติดตามและประเมินผล ของผูบ้ริหารโรงเรียนและ 
ครูผูส้อนวิทยาศาสตร์ จ านวน 30  คน มาวเิคราะห์โดยหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
แลว้น าค่าเฉล่ียท่ีไดม้าแปลความหมาย  โดยน ามาเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินท่ีก าหนดข้ึน ดงัน้ี 
  ระดบัค่าเฉล่ีย  3.50  - 4.00 หมายถึง  ดีมาก 
  ระดบัค่าเฉล่ีย  2.50 – 3.49 หมายถึง  ดี 
  ระดบัค่าเฉล่ีย  1.50 – 2.49 หมายถึง  พอใช ้

  ระดบัค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.49 หมายถึง  ควรปรับปรุง 
2. คะแนนจากการทดสอบความสามารถในความการน าความรู้วทิยาศาสตร์เร่ืองการน า 

ภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 ผูว้จิยัไดน้ าคะแนนการท าแบบทดสอบความสามารถในการน าความรู้วทิยาศาสตร์ 
เร่ืองการน าภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยไปใชใ้นชีวติประจ าวนัมาวเิคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานแลว้น าค่าเฉล่ียท่ีไดม้าแปลความหมาย  โดยน ามาเทียบกบัเกณฑ ์
การประเมินท่ีก าหนดข้ึนมาส าหรับประเมินมาตรฐานคุณภาพผูเ้รียนของส านกัรับรองมาตรฐาน 



62 
 

และประเมินคุณภาพการวจิยั  (2554, หนา้ 5)  ดงัน้ี 
 ระดบั  3  ไดค้ะแนนตั้งแต่  75%  ข้ึนไป  หมายถึง  คุณภาพของผูเ้รียนอยูใ่นระดบัดี 
 ระดบั  2  ไดค้ะแนน  50-74 %             หมายถึง  คุณภาพของผูเ้รียนอยูใ่นระดบั 

  ปานกลาง 
 ระดบั  1  ไดค้ะแนนนอ้ยกวา่  50%        หมายถึง  คุณภาพของผูเ้รียนอยูใ่นระดบั 

  ควรปรับปรุง 
3.  คะแนนจากการประเมินคุณภาพผลงานการน าความรู้วิทยาศาสตร์เร่ืองการน าภูมิปัญญา

ไทยดา้นพืชสมุนไพรไทยไปใชใ้นชีวติประจ าวนัของนกัเรียนซ่ึงประเมินโดยคณะครูจ านวน  
5  ท่าน  รวมทั้งผูว้จิยัมาวเิคราะห์โดยหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานแลว้น ามาเทียบกบัเกณฑ์
ในการประเมินปรับปรุงมาจากเกณฑก์ารประเมินผลตามคู่มือครูวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 
(ว411)  ในดา้นผลงานของสถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยดีงัน้ี 
 ระดบัคะแนน  2.45-3.00  หมายถึง  ดีมาก 
 ระดบัคะแนน  1.45-2.44  หมายถึง  ดี 
 ระดบัคะแนน  0.55-1.44  หมายถึง  พอใช ้
  ระดบัคะแนน  นอ้ยกวา่ 0.55 หมายถึง  ปรับปรุง 
 4.  วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบวดัเจตคติท่ีมีต่อภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพรไทย 
ดว้ยการหาค่าเฉล่ีย 
 ผูว้จิยัท าการแปลผลค่าเฉล่ียของคะแนนแบบวดัเจตคติท่ีมีต่อภูมิปัญญาไทยดา้นพืชสมุนไพร
ไทย  โดยใชเ้กณฑก์ารตดัสิน  ดงัน้ี 
 1.00 – 1.49 หมายความวา่  นกัเรียนมีความพึงพอใจนอ้ย 
 1.50 – 2.49 หมายความวา่  นกัเรียนมีความพึงพอใจพอใช ้
 2.50 – 3.49 หมายความวา่  นกัเรียนมีความพึงพอใจปานกลาง 
 3.50 – 4.49 หมายความวา่  นกัเรียนมีความพึงพอใจมาก 
 4.50 – 5.49 หมายความวา่  นกัเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 
สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลมีดงัน้ี 

1.   การหาค่าความตรง (Content Validity) ค  านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
กนัระหวา่งขอ้ค าถามแต่ละขอ้โดยใชสู้ตร (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 83) 

        IOC =
N
R  
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  เม่ือ   
  IOC แทน  ดชันีความสอดคลอ้ง 
   R  แทน  ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ 
                         N แทน  จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

2.  การหาค่าระดบัความยาก (Difficulty Index) ของแบบทดสอบรายขอ้โดยใชสู้ตรดงัน้ี  
(บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 84) 
   

N

R
P   

  เม่ือ 
   P แทน ค่าความยากของค าถามแต่ละขอ้ 
   R แทน จ านวนคนท่ีท าขอ้นั้นถูก 
   N แทน จ านวนคนท่ีท าขอ้นั้นทั้งหมด 

3.  การหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination Index) ใชสู้ตรดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 107) 

   
N

RR
r Lu   

    r   แทน ค่าอ านาจจ าแนกของขอ้สอบ 
   uR  แทน จ านวนนกัเรียนท่ีตอบถูกในกลุ่มสูง 
   LR  แทน จ านวนนกัเรียนท่ีตอบถูกในกลุ่มต ่า 
    N  แทน จ านวนนกัเรียนท่ีในกลุ่มสูงและกลุ่มต ่า 
 4.  การหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ใชสู้ตรของ คูเดอร์  ริชาร์ดสัน (Kuder  Richardson) ( 20 - KR ) ดงัน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 98) 

   ttr   =   



















 2

t
S

pq
1

1n
n  

     ttr  แทน ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 
   n แทน จ านวนขอ้ของเคร่ืองมือวดั 
   2

t
S  แทน คะแนนความแปรปรวนของเคร่ืองมือฉบบันั้น 

   p  แทน สัดส่วนของผูต้อบถูกในแต่ละขอ้ 
   q  แทน สัดส่วนของผูต้อบผดิ ในแต่ละขอ้ หรือ 1- p 
 5.  สถิติท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน โดยใชค้่าสถิติ          
t – test แบบ Dependent (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545 : 112) 
   t   =     

 
1- N

2
D2DN

D
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เม่ือ 
     t แทน    ค่าสถิติท่ีใชเ้ปรียบเทียบค่าวกิฤต เพื่อทราบความมีนยัส าคญั 
   D แทน    ผลต่างระหวา่งคะแนนแต่ละคู่ 
   N แทน    จ  านวนนกัเรียนทั้งหมด 
   โดยก าหนด  df = N-1 
   D  แทน    ผลรวมของผลต่างของคะแนน 
   (D )2 แทน    ผลรวมของผลต่างของคะแนนแต่ละคู่ยกก าลงัสอง 

6.  ค่าเฉล่ีย (X ) ใชสู้ตรดงัน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545 : 105)   

  X   =  
N
X  

 เม่ือ 
  X  แทน คะแนนเฉล่ีย 
  X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
  N  แทน จ านวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 

7.  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยใชสู้ตร (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 106) 

   
 1NN

XX
S.D.

22






  

  S.D. แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
             2X       แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 

   N          แทน จ านวนคนกลุ่มตวัอยา่ง 
8.  ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใชสู้ตรของครอนบาค  

(Cronbach Alpha coefficient) (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 99) 

      

















2

t

2

1

S

S
1

1k

k
  

  เม่ือ      α   แทน ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั 
    k  แทน จ านวนขอ้ในแบบสอบถาม 
   2

1S          แทน ค่าคะแนนความแปรปรวนเป็นรายขอ้ 
   2

tS          แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบบั 
 


